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27 augustus 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Beat the Pro 7 september 

• Vrijwilligers 7 september 

• Open  
 

Beat the Pro 7 september 

Tijdens de Open Golfdag op zaterdag 7 
september krijgen een aantal leden van Golfclub 
Bergvliet de kans om deel te nemen aan een 
“Beat the Pro” competitie tegen Joost Luiten. 
14.00 u - 14.20 u Beat the pro Jeugd 
15.00 u - 15.20 u Beat the pro Senioren 
                               (volwassen leden). 
 
De deelnemers aan de jeugdversie zijn geselec-
teerd door de jeugdcommissie. 
Aan de seniorenversie nemen in ieder geval deel 
de clubkampioenen matchplay en strokeplay. Bij 

matchplay zijn dat Franka Martens en Teun de 
Vos. De kampioenen strokeplay worden bekend 
op 1 september. Naast deze vier komen nog 
enkele andere leden in aanmerking voor 
deelname aan “Beat the Pro” tegen Joost Luiten.  
 
Inschrijven 
Als jij daar graag voor in aanmerking komt moet 
je inschrijven via het e-formulier op de website.  
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/beat
-the-pro  
 
Loting 
Iedereen die op deze wijze inschrijft, komt in een 
doosje terecht waaruit Joost de deelnemers 
trekt. We hebben 20 minuten en Joost bepaalt 
zelf hoeveel tegenstanders hij, naast de vier 
clubkampioenen, uit de doos haalt. Wij 
vermoeden dat ongeveer 10 mensen zich geluk-
kig mogen prijzen. 
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Als je hebt ingeschreven via het e-formulier kun 
je maar beter je best passende club meenemen 
naar Bergvliet op 7 september. Zorg verder dat je 
in ieder geval al om 13:00 u aanwezig bent en 
goed let op instructies van de organisatie. Het zou 
immers jammer zijn als je wordt ingeloot, maar 
niet kunt deelnemen omdat je niet tijdig op de 
juiste plaats was. 
 
Nieuwe hole 18 
“Beat the Pro” spelen we op de nieuwe hole 18: 
-Dames vanaf rood; 95 meter naar midden green. 
-Heren vanaf geel; 121 meter naar midden green. 
-Joost speelt vanaf wit; 135 meter naar midden 
green. 
 
Wedstrijd op nieuwe driving range 
Mocht je niet worden ingeloot dan hun je wellicht 
deelnemen aan de competities voor de longest 
en de neary die op de driving range worden 
georganiseerd. Niet door de golfclub maar door 
de golfbaan, die daarmee geld inzamelt voor een 
goed doel. Daar is een TaylorMade driver mee te 
winnen. 
 

Vrijwilligers Open Golfdag 
Gelukkig hebben zich al een mooi aantal 
vrijwilligers aangemeld. We naderen het 
streefgetal van 30 dat de organisatie heeft 
gepland. We hebben dus nog enkele mensen 
nodig. . Het wordt een fraai evenement en ook op 
zaterdag 7 september maken vele handen samen 
licht en vooral ook gezellig werk.  
Graag aanmelden per e-mail naar 
comcom@golfclubbergvliet.nl  

 
 
 
 
 
 

Open Oosterhoutse PAR3 
De Oosterhoutse organiseert op 29 september 
2019 voor de 1e keer de Open Oosterhoutse 
Golfkampioenschap Par-3. 
 
De organisatoren hebben gevraagd of wij deze 
onder jullie aandacht willen brengen. Dergelijke 
verzoeken krijgen we regelmatig, uit alle hoeken 
van Nederland. Dat zou teveel nieuwsbrieven 
opleveren. Deze komt van een golfclub uit de 
directe omgeving. Daar maken we graag een 
uitzondering voor.  
 
De inschrijving staat open voor iedereen met een 
handicap tussen 0.0 en 54.0. Spelvorm Open 
Oosterhoutse is strokeplay eclectic. Tijdens het 
kampioenschap wordt Ready Golf gespeeld. 
 
Niet te lang wachten, want de inschrijving sluit 
zondag 14 september om 24.00 uur. Inschrijven 
via de website van de Oosterhoutse: 
https://oosterhoutse.nl/oosterhoutse-open-par-
3.html 
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor gastspelers bedraagt € 
29,50 p.p. Ontvangst met koffie en diverse 
versnaperingen tijdens en na de wedstrijd zijn 
inbegrepen. De betaling van je inschrijfgeld wordt 
via iDeal geregeld 
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